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Vážení kolegové a přátelé,
léto se chýlí ke konci, proto se na vás opět obracíme s aktualitami z dění v naší společnosti.
Ve výboru jsme využili trochu klidnější období léta k přípravě aktualizace "Koncepce oboru
urologie". Důvodem byla hlavně skutečnost, že předchozí verze již neodpovídá realitě, se
kterou jsme konfrontováni. Materiál je důležitý pro jednání s ministerstvem i plátci a v
neposlední řadě i proto, abychom si sami ujasnili naše názory a cíle. Na druhou stranu si plně
uvědomujeme, o jak závažný materiál se jedná. V převratně rychlém rytmu současné doby je
někdy velmi obtížné odhadnout, zda některé naše doporučení nemůže být ve skutečnosti
využito k trendům pro urologii nepříznivým. Je navíc někdy obtížné korelovat zájmy
jednotlivců, případně jednotlivých regionů, se zájmy oboru jako celku. Jakmile návrh
koncepce připravíme, předložíme jej k diskusi GPPU i SAU, a samozřejmě i členské základně.
Čas tomuto tématu bude věnován i v rámci plenárních schůze v Karlových Varech.
Osud urologie v ČR však jistě nezáleží jen na koncepci, ale i na činnosti každého z nás. Neměli
bychom "vyklízet" pozice v oblastech hraničících s jinými specializacemi. Jen namátkou,
skutečně mne trápí snižující se zájem o oblast funkční urologie nebo o některé formy
onkologické léčby. I o tom bychom měli na plenární schůzi hovořit.
Je plno oblastí, kde se nám daří. Mám radost z oživení dění ve společnosti, které se
projevuje na webu i v množství realizovaných akcí v regionech. Stejně tak mám radost ze
zvýšené aktivity mladé generace, z jejich zájmu o dění ve společnosti nebo z aktivní pomoci s
webem atd. O vysoké kvalitě jejich odborných znalostí svědčí i úspěšný průběh červnových
atestací. Osobně jsem byl členem jedné z komisí a mohu potvrdit velmi dobrou kvalitu všech
zkoušených. Všem úspěšným atestantům bych chtěl osobně a upřímně poblahopřát.
Profesoru Horovi, který zkoušky organizoval, bych pak chtěl poděkovat za skvělou přípravu,
která napomohla důstojnému průběhu.
Těším se na setkání s většinou z vás na výroční konferenci v Karlových Varech. Přihlášená
abstrakta, která jsme během letních měsíců hodnotili, skýtají jistotu vysoké odborné úrovně.
Organizační výbor i výbor společnosti věnují velké úsilí přípravě odborného i společenského
programu - uděláme vše pro to aby společné setkání bylo i lidsky milé a příjemné.
Stejně tak věřím, že se s částí z vás, hlavně s těmi mladšími, setkán na CEM v Praze. Kvalitu
odborné akce vždy podtrhuje počet účastníků - a nám záleží na jak nejlepší demonstraci
české urologie směrem do zahraničí. Těm, co ještě váhají s účastí, sekretariát ČUS jistě poradí
a pomůže.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat těm, které jsou skryty v zákulisí - magistrám Bartlové a
Črepové - bez jejich obětavé a iniciativní každodenní činnosti by řada našich aktivit probíhala
s menším efektem a úspěchem.
Na shledanou v Karlových Varech
Marek Babjuk

O nás
Kolik nás vlastně je? Česká urologická společnost má k 1.8. 2013 705 členů, z toho je 572
mužů a 133 žen. Nejméně početná skupina, která má 49 členů, jsou lékaři ve věku do 30 let.
Naopak nejvíce početná skupina, která má 496 členů, jsou lékaři ve věku 31-60 let. 160 členů
je ve věku nad 60 let.

Pozvánka na 59. výroční konferenci ČUS ČLS JEP – aktuální informace

Ve spolupráci se společností RegioJet a StudentAgency je pro zájemce nabízena možnost
kombinované dopravy vlakem a následně autobusem do místa konání konference a zpět.
Novinkou bude stánek České urologické společnosti ve foyer, kde si budete moci
zkontrolovat své údaje v databázi ČUS resp. ČLS JEP, jako je např. korespondenční adresa, email... atp.
V rámci stánku plánujeme i další aktivity, např. kávu s předsedou ČUS ☺, o kterých vás
budeme ještě informovat.
Další podrobnosti o programu konference na http://www.hanzo.cz/cus

EAU 13th Central European Meeting (CEM) 4.-6. 2013 v Praze
Central European Meeting (CEM) se bude konat již začátkem října v Clarion Congress Hotelu
v Praze.
Jako vždy je připravený bohatý vědecký program včetně debat, plenárních zasedání, „stateof-the-art“ přednášek , „country competition“, „hands-on training“ v laparoskopii a robotice
a v neposlední řadě také prezentace abstrakt a posterů.
On-line registrace je možná na : http://cem2013.uroweb.org/registration/
Další informace na www.cem2013.uroweb.org/

Urology Week
Urology Week, výroční iniciativa Evropské urologické společnosti a národních společností, se
bude letos konat v týdnu od 23. – 27. září 2013.
Je to týden, ve kterém národní urologické společnosti po celé Evropě organizují různé
aktivity, aby upozornili na tuto specializaci. Cílem je překlenout informační mezery mezi
odborníky a laickou veřejností. V letošním roce bude Urology Week věnován především
léčbě obtíží souvisejících se zvětšenou prostatou.
17.9. 2013 se bude k této příležitosti konat tisková konference pod záštitou výboru ČUS,
kterou pořádá sdružení Europa UOMO CZ (člen Evropské koalice proti karcinomu prostaty
Europa UOMO).
Podrobnější informace na www.urologyweek.org.

Webové stránky www.cus.cz
Na webové stránky ČUS určené odborníkům byly v poslední době přidány tyto zajímavé
příspěvky:
- do rubriky Pro praxi byly vloženy informované souhlasy pro všechny často používané
urologické výkony. Jde o více než 160 formulářů. Informované souhlasy poskytla Urologická
klinika FN Hradec Králové. Dále jsou zde umístěny informace o tvorbě pozitivního listu a také
samotný Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
- na stránky pro odborníky i pro pacienty byl vložen seznam urologických lůžkových pracovišť
v ČR s odkazy na jejich domovské stránky: Lůžková pracoviště v ČR
- v rubrice Technologie a technika v urologii je nový příspěvek MUDr. Petra Macka s názvem
Zobrazovací možnosti technologie „čipu na konci“ v urologické praxi. Součástí textu jsou
také dvě video-nahrávky demonstrující možnosti využití této technologie.
- postupně jsou v aplikaci On-line vzdělávání uveřejňovány prezentace z 1. ostravského
urologicko-neurologického sympózia, 1. českého video-kongresu a také z Pražského
urologického semináře.
- na stránkách onkologické sekce věnujte pozornost článku MUDr. M. Palácové z Masarykova
onkologického ústavu v Brně, který přehledně shrnuje novinky v diagnostice a terapii
germinativních nádorů. Celý článek je k dispozici ZDE
Na stránky pro pacienty jsou od května umístěny materiály o inkontinenci a benigní
hyperplazii prostaty. Výbor ČUS děkuje za spolupráci rezidentům, kteří se na přípravě
materiálů na pacientské stránky podílejí. Svoje pacienty můžete upozornit na novou rubriku
Slovníček pojmů, kde je vysvětleno více než 30 hesel souvisejících s urologií nebo
urologickým onemocněním.
Uvítáme Vaše připomínky, podněty a návrhy k webovým stránkám. Prosíme o jejich zasílání
na adresu crepova@cus.cz.
Připravila Mgr. Črepová

Zpráva o atestační zkoušce v oboru UROLOGIE, LF UK v Plzni, 20.6-21.6.2013
Teoretická část atestační zkouška proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a dle
vzdělávacích programů v oboru urologie VP 2005 a VP 2011. Všichni atestanti měli splněné
potřebné prerekvizity dle vzdělávacích programů (mj. doba stáží, absolvované kurzy,
napsané články v recenzovaných časopisech, prezentace na konferencích, úspěšně
absolvovaný písemný test – buď FEBU či v ČR na LF MU Brno, splněné minimální počty
operací a dalších výkonů, provedena praktická část – operace na mateřském pracovišti za
přítomnosti zkušebního komisaře, vypracovaná písemná práce na téma určené školitelem a
kladně hodnocená recenzentem). Vlastní atestační zkouška je tvořena ze dvou losovaných
otázek a diskuzí nad písemnou prací. Dále se diskutuje nad absolvovanými stážemi,
provedenými operačními výkony, publikovanými pracemi. U kandidátů, kteří mají složenou
ústí zkoušku EBU (a tedy udělal titul FEBU – viz ev. http://www.ebu.com/) se dvě otázky již
nezkoušejí.
Komise byly následující:
20. 6. 2013 prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA za LF UK v Plzni – předseda komise
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. za 1. LF UK v Praze, ČUS
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. za LF UK v Hradci Králové, ČUS
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. za ČLK
21.6.2013 prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. za 2. LF UK v Praze, ČUS – předseda komise
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA Ph.D. za 1. LF UK v Praze, ČUS
MUDr. Jiří Kouba za LFUK v Plzni
prim. MUDr. Jan Mečl za ČLK
Všichni atestanti složili zkoušku úspěšně, rádi bychom jim tedy tímto upřímně pogratulovali.
Zde jsou vyjmenovaní:
MUDr. Vladimír Borovička, FEBU
MUDr. Petr Nencka, FEBU
MUDr. Petr Holý, FEBU
MUDr. Jan Hrbáček, Ph.D., FEBU
MUDr. Martin Hlavička
MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
MUDr. Monika Szakáczová, FEBU
MUDr. Daniela Kovářová
MUDr. Petr Huška, FEBU
MUDr. Marek Tůma
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
přednosta Urologické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň
garant oboru urologie LF UK v Plzni

Právě vychází Třeška V. a kol. Traumatologie břicha a retroperitonea, Nava, 2013, 139
s., ISBN 978-7211-435-1
Monografie se zabývá i traumatologií
urologických orgánů (ledvin, močovodů,
močového měchýře a zadní močové trubice).
http://www.nava.cz/?p=edice_detail&id=125

Akce v září a říjnu konané pod záštitou ČUS a ČAU
Andrologická urologie, 12.9.2013
Praha
Povinný předatestatční kurz
Info: http://www.lf1.cuni.cz/kurzy-specializacniho-vzdelavani-konane-na-1-lf-uk?f=proabsolventy
Setkání dětských urologů, 12.-14.9. 2013
Deštné v Orlických horách
Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/konference-detske-urologie/
Záštita ČUS a ČAU
Tisková konference u příležitosti akce Urology Week, 17.9. 2013
Brno
Pod záštitou ČUS
GreenLight XPS Workshop, 19. 9. 2013
Praha
Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/greenlight-xps-workshop-praha-2013/
Pod záštitou ČUS a ČAU

Onkourologie II. (nádory prostaty, varlat, penisu ), 20.9.2013
Praha
Povinný předatestatční kurz a kurz celoživotního vzdělávání
Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/onko-urologie-ii-nadory-prostaty-varlat-penisupovinny-predatestacni-kurz-2/
Pod záštitou ČUS a ČAU
Den Mužského Zdraví, 25.9. 2013
Náměstí Svobody, Brno

Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/den-muzskeho-zdravi/
Záštita ČUS
Sympozium Urologie & Transplantace, 3.10. 2013
Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Info: http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/symposium-urologie-transplantacetransplantace-urologie-v-hradci-kralove/
Pod záštitou ČUS a ČAU
59. výroční konference ČUS, 30.10.-1.11.2013
Karlovy Vary
Info: http://www.hanzo.cz/cus

Další akce s urologickou tématikou jsou zapsány v kalendáři na http://www.cus.cz/proodborniky/akce/

.

